ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΕΚΔΗΛΩΕΙ – ΕΝΕΡΓΕΙΕ & ΔΡΑΕΙ ΕΣΟΤ 2018
Με τη λήξη του 2018 αισθανόμαστε την ανάγκη να σας παρουσιάσουμε το σύνολο
του Διοικητικού έργου, τις ενέργειες, τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν μέσα στη χρονιά, από τις Διοικήσεις του Πανελλήνιου
υνδέσμου Γυμναστηρίων και του υλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής.
Αν αναλογισθούμε τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες κάτω από τις οποίες ασκούμε
την διοίκηση των συλλογικών οργάνων του κλάδου, πιστεύουμε ότι και ο πλέον
απαιτητικός και αυστηρός συνάδελφος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, θα καταλήξει στο
συμπέρασμα και την παραδοχή ότι επιτελέσθηκε ένα τεράστιο, τόσο σε όγκο, όσο και
σε ποιότητα έργο.
Παρά τη μικρή οικονομική δυνατότητα, την ασφυκτική έλλειψη χρόνου και την
περιορισμένη γραμματειακή υποστήριξη, παράχθηκε μια αξιοζήλευτη και
πολυδιάστατη διοικητική, κοινωνική, επιμορφωτική, εξωστρεφής και διοργανωτική
δραστηριότητα.
υνολικά σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:
 Η διαρκής και πάγια διεκδίκηση των κλαδικών οργάνων για την έκδοση νέου
νομικού πλαισίου για την αδειοδότηση και τη λειτουργία των γυμναστηρίων, είχε
θετικό αποτέλεσμα, αφού ήδη ο Τφυπουργός Αθλητισμού, προχώρησε στην
έκδοση χεδίου νέου Νόμου, ο οποίος περιλαμβάνει 29 σημεία βελτίωσης της
νομοθεσίας η οποία αφορά τα γυμναστήρια.
 Είχαμε μια συνεχή και γόνιμη συνεργασία με τα περιφερειακά κλαδικά όργανα,
ύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Θεσσαλονίκης, ύλλογος Ιδιοκτητών
Γυμναστηρίων Αχαΐας και ύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Λάρισας.
 Πραγματοποιήσαμε τον Ιανουάριο, την έκδοση και αποστολή σε όλους τους
συναδέλφους, του επιτραπέζιου ημερολογίου του ΠΑΤΓΤ και του ΙΓΑ.
 Σον Ιανουάριο, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΣΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ», παραδώσαμε στα κοινωνικά παντοπωλεία των Δήμων Μάνδρας
και Νέας Περάμου, για την ανακούφιση των πλημμυροπαθών της Δυτικής Αττικής,
μια τεράστια ποσότητα τροφίμων μακράς διαρκείας και υλικών καθαρισμού την
οποία συγκεντρώσαμε, μέσω προσφοράς πελατών των γυμναστηρίων μελών του











ΠΑΤΓΤ και του ΙΓΑ. Η ανθρωπιστική αυτή βοήθεια στους συμπολίτες μας, έφτασε
τους 5 τόνους και η αξία της υπολογίζεται στις 35.000 ευρώ.
Πραγματοποιήσαμε ενημερωτική ημερίδα για το Νέο Γενικό Κανονισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, την
Κυριακή 4 Υεβρουαρίου 2018. τη διάρκεια της ημερίδας έγινε από ειδικούς
τεχνοκράτες ενημέρωση για την υποχρέωση συμμόρφωσης των γυμναστηρίων.
Σην Παρασκευή 9 Υεβρουαρίου πραγματοποιήσαμε κοινωνική βραδιά –
χοροεσπερίδα, στο νυκτερινό κέντρο ΥΨΣΑΕΡΙΟ, στην οποία παρευρέθηκαν
εκατοντάδες ιδιοκτήτες και μέλη γυμναστηρίων.
Σην Παρασκευή, το άββατο και την Κυριακή 16 – 17 & 18 Μαρτίου,
πραγματοποιήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία, στη Θεσσαλονίκη, στο Βελλίδειο
υνεδριακό Κέντρο, το 6ο Επαγγελματικό υνέδριο Βορείου Ελλάδος “FITNESS
MEETING 2018”. τη διάρκεια των εργασιών του υνεδρίου εξελίχθηκαν 6
σεμινάρια και 5 workshops και συγκέντρωση ιδιοκτητών με μεγάλη συμμετοχή.
Δώδεκα εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο του
Fitness, συμμετείχαν με εκθεσιακό περίπτερο στο χώρο διεξαγωγής του υνεδρίου.
Προχωρήσαμε στη διεξαγωγή ετήσιας εκδήλωσης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2018»,
την οποία συνδιοργανώσαμε με τον ύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών , την
Πανελλήνια Επιστημονική Υιλογυμναστική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Διεθνούς &
Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου και τον ύλλογο Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων
Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια της οποίας απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις σε
σημαντικές προσωπικότητες και Οργανισμούς.
την πρώτη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία αποτέλεσε και την τελετή
έναρξης του 6ου Επαγγελματικού υνεδρίου Βορείου Ελλάδος “FITNESS MEETING
2018” και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του
Οργανισμού Σουρισμού Θεσσαλονίκης, βραβεύθηκαν μεταξύ άλλων το Κρατικό
Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, η Ολυμπιονίκης
Σασούλα Κελεσίδου, ο πρώην Τφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Ορφανός, ο
βετεράνος ποδοσφαιριστής Κώστας Ορφανός κ.α.
Με αποκλειστικό γνώμονα την ΨΣΗΡΙΑ ΣΨΝ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΨΝ, διοργανώσαμε την
Κυριακή 29 Απριλίου 2018, στην αίθουσα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, στην οδό Πανεπιστημίου 44, την 1η ΜΟΝΟΘΕΜΑΣΙΚΗ ΤΝΟΔΟ
ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΩΝ, με μοναδικό θέμα «Εξέταση των τιμών χρέωσης των
υπηρεσιών σωματικής άσκησης από τα γυμναστήρια».



Σο άββατο 5 Μαΐου 2018, διοργανώσαμε με τον ύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών
και την Πανελλήνια Επιστημονική Υιλογυμναστική Εταιρεία τον 2ο Απογευματινό
Αγώνα Δρόμου 4 & 8 χιλιομέτρων LIFE RUN, ο οποίος είναι αφιερωμένος στη
Δωρεά Ιστών, Οργάνων & Κυττάρων για μεταμοσχεύσεις.

Ο αγώνας τελούσε υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και
πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Βοτανικού Κήπου
του Ιδρύματος «Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν.Διομήδους» και της Ελληνικής
Αθλητιατρικής Εταιρείας Ιατρών Αγώνων, στις εγκαταστάσεις του ΒΟΣΑΝΙΚΟΤ
ΚΗΠΟΤ, του Ιδρύματος “Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους”, στο Φαϊδάρι.
 Ο ΠΑ.Τ.ΓΤ. και ο .Ι.Γ.Α. συμμετείχαν και υποστήριξαν τις διοργανώσεις του 1ου
Official theConcept Summit του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Studio One, το οποίο
πραγματοποιήθηκε το άββατο και την Κυριακή 12 & 13 Μαΐου 2018, στο Κλειστό
Γυμναστήριο «ΜΕΣ» του Δήμου Αθηναίων, καθώς και του FITNESS CONVENTION
2018 του Εκπαιδευτικού Οργανισμού AF STUDIES, το οποίο πραγματοποιήθηκε το
άββατο και την Κυριακή 24 & 25 Νοεμβρίου 2018, στο τάδιο Ειρήνης & Υιλίας.
 Σην Κυριακή 17 Ιουνίου 2018, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Επιστημονική
Υιλογυμναστική Εταιρεία και τον Πανελλήνιο ύνδεσμο Αθλητικών
Οικονομολόγων & τελεχών Αθλητισμού πραγματοποιήσαμε το 8 ο FORUM
ΙΔΙΟΚΣΗΣΨΝ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΨΝ στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ATHENIAN
RIVIERA στη Βουλιαγμένη.
τις εργασίες του FORUM συμμετείχαν ιδιοκτήτες γυμναστηρίων, οι Διοικήσεις των
συλλογικών οργάνων των γυμναστηρίων και εκπρόσωποι εταιρειών, οι οποίοι
ενημέρωσαν τους συνέδρους για τις εξελίξεις στο χώρο και την αγορά του fitness.
Οι εργασίες του FORUM ολοκληρώθηκαν με γεύμα εργασίας για όλους τους
συνέδρους.
 Σο άββατο 22 επτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία υντάγματος
Μαραθώνιος τατικής Ποδηλασίας.
Σην εκδήλωση οργάνωσε η Πανελλήνια Εταιρεία Πρόληψης για τον Καρκίνο
“ΣΟΧΟ-ΠΡΟΛΗΨΗ”.
Ο ύλλογος Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής ήταν ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΗ της εκδήλωσης
και από το Εκθεσιακό του περίπτερο, έγινε διανομή σε χιλιάδες Αθηναίους
προωθητικού υλικού για τα ιδιωτικά γυμναστήρια.
 Σο άββατο 20 Οκτωβρίου 2018, διοργανώσαμε για 5η συνεχή χρονιά, με τη
συνεργασία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, του υλλόγου Ελλήνων
Ολυμπιονικών και της Πανελλήνιας Επιστημονικής Υιλογυμναστικής Εταιρείας, τον
5ο Απογευματινό Αγώνα Δρόμου 3 & 8 χλμ, “CARDIO RUN”, αφιερωμένο στην
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς.
Σον αγώνα, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο του Ολυμπιακού
Ακινήτου TAE KWON DO, στο Παλαιό Υάληρο, υποστήριξαν, η Περιφέρεια Αττικής,
οι Δήμοι Πειραιά, Παλαιού Υαλήρου και Καλλιθέας, η European Health & Fitness
Association, 350 γυμναστήρια της Αττικής, εκατοντάδες γυμναστές και σώμα 150
εθελοντών.

Μέρος των εσόδων του Αγώνα, διατέθηκε για την αγορά απινιδωτών, οι οποίοι
εγκαθίστανται με μέριμνα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, σε ακριτικές
περιοχές της χώρας μας.
 Πραγματοποιήσαμε την 11η Ετήσια Κλαδική Έκθεση “ATHLETIC & FITNESS EXPO
2018”, την Παρασκευή, το άββατο και την Κυριακή 19, 20 & 21 Οκτωβρίου 2018,
στο Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO, στο Παλαιό Υάληρο.
Η πολυμορφικότητα και η πολυθεματικότητα των παράλληλων εκδηλώσεων,
δράσεων και ενεργειών, οι οποίες εξελίχθηκαν παράλληλα με τη λειτουργία της
έκθεσης, εξασφάλισαν τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για μια σφαιρικά
σημαντική εκθεσιακή διοργάνωση.
 Παράλληλα με τη διεξαγωγή της “ATHLETIC & FITNESS EXPO 2018” διοργανώσαμε
το 16ο Πανελλήνιο Επαγγελματικό υνέδριο “FITNESS MEETING 2018”, την
Παρασκευή, το άββατο και την Κυριακή 19, 20 & 21 Οκτωβρίου 2018.
Η Οργανωτική Επιτροπή σχεδίασε ένα πολυθεματικό και πολυμορφικό συνέδριο,
στις εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν πολλά σεμινάρια και workshops
(θεματικά εργαστήρια), τα οποία αφορούσαν το personal training, την
προπονητική, το functional training, το pilates, τη yoga κ.α.
 Σην Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, σε συνεργασία με το ύλλογο Ελλήνων
Ολυμπιονικών, το Ινστιτούτο Διεθνούς και Ελληνικού Αθλητικού Δικαίου, την
Πανελλήνια Επιστημονική Υιλογυμναστική Εταιρεία και τον ύλλογο Παλαιμάχων
Αθλητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος, πραγματοποιήσαμε τη 17η Ετήσια
Εκδήλωση «ΣΕΦΝΗ – ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ – ΕΠΙΣΗΜΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΕ»
“ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ 2018”, στη διάρκεια της οποίας, οι συνδιοργανωτές
απονέμουν τιμητικές διακρίσεις σε σημαντικές προσωπικότητες και οργανισμούς.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την τελετή έναρξης του υνεδρίου
FITNESS MEETING 2018 και της Έκθεσης ATHLETIC & FITNESS EXPO 2018, στο
Ολυμπιακό ακίνητο του TAE KWON DO, στο Παλαιό Υάληρο.
 Σην Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη νέων Διοικητικών υμβουλίων του Πανελλήνιου υνδέσμου
Γυμναστηρίων και του υλλόγου Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Αττικής. Σα Διοικητικά
υμβούλια έχουν ανανεωθεί κατά 60%, αφού 8 από τα 14 μέλη τους εκλέγονται για
πρώτη φορά.
 τις 8 – 10 Νοεμβρίου 2018 συμμετείχαμε ενεργά στην Ergo Marathon Expo 2018,
στην προσπάθειά μας για προβολή και προώθηση των δράσεων, των ενεργειών
μας και του έργου των γυμναστηρίων.
 Tην Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήσαμε το 1ο FORUM ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ
ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΩΝ ΘΕΑΛΙΑ, στο ξενοδοχείο ΔΙΟΝΤΟ στη Λάρισα.
τη διάρκεια των εργασιών του FORUM έγινε ενημέρωση για σημαντικές εξελίξεις
και γεγονότα τα οποία αφορούν τα γυμναστήρια.

Επίσης, εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο χώρο,
παρουσίασαν προϊόντα και υπηρεσίες τους.
Οι εργασίες του FORUM, ολοκληρώθηκαν με γεύμα εργασίας.
 Σην Σρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στη διάρκεια Ειδικής Σελετής στα γραφεία της
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, παραδώσαμε στον Πρόεδρο της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητή Κωνσταντίνο Σσιούφη, απινιδωτή ο οποίος
αποκτήθηκε από τα έσοδα του 5ου Αγώνα Δρόμου CARDIORUN.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας ευχαρίστησε τον .Ι.Γ.Α. και
τον ΠΑ.Τ.ΓΤ. για την πρωτοβουλία και τόνισε τη σημαντική προσφορά των
γυμναστηρίων. Ο απινιδωτής θα εγκατασταθεί με μέριμνα της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας σε Ακριτική περιοχή της χώρας μας.
 Ευθυγραμμισμένοι με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του Fitness και σε συνεργασία με
την European Health and Fitness Association, προχωρήσαμε στη δημιουργία
Ελληνικού Μητρώου Fitness Instructors.
Η λειτουργία του Μητρώου θα συμβάλει καταλυτικά στην αναβάθμιση όλων όσων
εργάζονται στα γυμναστήρια με την ιδιότητα του Fitness Instructor.
Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο θα είναι Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες του Fitness,
από την European Health and Fitness Association και παράλληλα θα είναι μέλη
του Ευρωπαϊκού Μητρώου EREPS.
 Μετά την παύση λειτουργίας της ΑΕΠΙ, στην οποία τα γυμναστήρια πλήρωναν για
τη χρήση δικαιωμάτων μουσικής και επειδή τρεις οργανισμοί διεκδικούν ξανά από
τα γυμναστήρια, χρήματα για τη χρήση μουσικής, προχωρήσαμε στη δημιουργία
ιδιωτικού διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού με την ονομασία NEW BODY
RADIO, ο οποίος αποτελεί συνιδιοκτησία του ΠΑ.Τ.ΓΤ. του .Ι.Γ.Α. και ιδιωτικής
εξειδικευμένης εταιρείας, από τη λειτουργία του οποίου τα γυμναστήρια θα λύσουν
οριστικά το πρόβλημα με μηδαμινό οικονομικό κόστος.
 υγκροτήσαμε επιτροπές εκκαθάρισης των μητρώων μελών του ΠΑ.Τ.ΓΤ. και του
.Ι.Γ.Α.
 τη διάρκεια της χρονιάς 2018, πραγματοποιήσαμε 38 παρεμβάσεις υποστήριξης
ιδιοκτητών γυμναστηρίων, μελών του ΠΑ.Τ.ΓΤ. και του .Ι.Γ.Α., οι οποίοι είχαν
διάφορα προβλήματα με τις Επιτροπές Ελέγχου και Αδειοδότησης των Νομαρχιών,
σε όλη την επικράτεια. Οι παρεμβάσεις μας, είχαν καταλυτική επίδραση στην
ανάκληση αποφάσεων σφράγισης γυμναστηρίων.
 υγκροτήσαμε επιτροπές για την επεξεργασία και σύνταξη σχεδίου τροποποίησης
των καταστατικών του ΠΑ.Τ.ΓΤ. και του .Ι.Γ.Α.. Οι επιτροπές συγκροτήθηκαν
ύστερα από απόφαση των Γενικών υνελεύσεων των κλαδικών οργάνων.
 υνεργασθήκαμε με την εταιρία ΑΠΟΧΗ Α.Ε, για την υποβολή πρότασης
συμμετοχής για την πραγματοποίηση επιδοτούμενου προγράμματος, κατάρτισης
σε Πανελλαδικό Επίπεδο του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 Βάσει του νόμου 3846/2010, για τη μερική απασχόληση και ο οποίος προβλέπει ότι
«Αν η μερική απασχόληση έχει καθοριστεί με ημερήσιο ωράριο μικρότερης
διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς
απασχολούμενων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να παρέχεται μία φορά την
ημέρα» δημιουργήθηκαν μεγάλα προβλήματα στην εύρυθμη εξέλιξη των
προγραμμάτων των επιχειρήσεων, οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
σωματικής άσκησης όπως τα ιδιωτικά γυμναστήρια.
ε συνάντησή μας με τον Αρμόδιο Τφυπουργό Εργασίας, με τον οποίο
συζητήσαμε το θέμα, συμφωνήσαμε στην κατάθεση αιτήματος για την εξαίρεση
των γυμναστών.
 ε 54 Νομούς σε όλη την επικράτεια, ορίσαμε εκπροσώπους του ΠΑ.Τ.ΓΤ., οι
οποίοι συμμετείχαν στις Επιτροπές Ελέγχου και Αδειοδότησης των γυμναστηρίων
και οι οποίοι μεριμνούσαν πάντα για την υποστήριξη του εκάστοτε ελεγχόμενου
συναδέλφου.
 ε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με Δημόσιες
Τπηρεσίες, Κρατικές Αρχές, Επιμελητήρια, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κ.λπ.,
προκειμένου να κοινοποιήσουμε κλαδικά προβλήματα και διάφορα άλλα θέματα
που αφορούν τα γυμναστήρια.
 Υροντίσαμε για την εξασφάλιση σημαντικού οικονομικού εισοδήματος για τα
γυμναστήρια μέλη του ΠΑ.Τ.ΓΤ. και του .Ι.Γ.Α., από συνεργασία με δύο
επιχειρηματικούς φορείς, τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας NRG και την εταιρεία
Ορθομοριακή Κοινωνία.
 ύμφωνα με Κοινή Τπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Σεύχος δεύτερο Αριθμός φύλλου
1315, τα γυμναστήρια υποχρεούνται να τηρούν το “Βιβλίο Αναφοράς του
Ν.3868/2010”. το βιβλίο αυτό καταγράφονται τα αποτελέσματα ελέγχων από
Τγειονομικές Τπηρεσίες των Οργανισμών Περιφερειακής και Σοπικής
Αυτοδιοίκησης βάσει του Νόμου 3868/2010, περί ολικής απαγόρευσης του
Καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής
εργασίας.
Ύστερα από κοινή απόφαση των διοικήσεων του .Ι.Γ.Α. και του ΠΑ.Τ.ΓΤ., τα
συλλογικά όργανα ανέλαβαν, τόσο τα έξοδα όσο και τη διαδικασία
διεκπεραίωσης έκδοσης του βιβλίου για τα ταμειακώς ενήμερα γυμναστήρια μέλη
μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης Γκόβας
Πρόεδρος ΠΑ.Τ.ΓΤ.

Μιχάλης Μηνούδης
Πρόεδρος .Ι.Γ.Α.

